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PRACODAWCY:

DYREKTOR D¥BRÓWKA - wykszta³cenie wy¿sze
- umiejêtno�æ kierowania
  zasobami ludzkimi
- samodzielno�æ w
  podejmowaniu decyzji
- znajomo�æ j. ang.

FUNKCJONARIUSZ PRAKTYKA W - wykszta³cenie �rednie
S£U¯BY WIÊZIENNEJ STRZELCACH OP. - obywatelstwo polskie

DOCELOWO - niekaralno�æ
�PRZYWARY - przeniesienie do rezerwy

- kat. zdrowia �A�
  w ksi¹¿eczce wojskowej

TECHNOLOG STANISZCZE MA£E - wykszta³cenie �rednie
PRZETWÓRSTWA   techniczne lub wy¿sze
MIÊSNEGO - prawo jazdy kat. �B�
KURIER POWIAT

STRZELECKI - w³asny samochód

KUCHARZ GÓRA - wykszta³cenie
�WIÊTEJ ANNY   zawodowe lub �rednie

KELNER GÓRA
�WIÊTEJ ANNY - wykszta³cenie

  zawodowe lub �rednie
- mile widziana
  znajomo�æ jêzyka
  niemieckiego.

KIEROWCA  AUTOKARU, TRANSPORT - prawo jazdy kat. D
MIKROBUSA  KRAJOWY - �wiadectwo kwalifikacji

I ZAGRANICZNY   na przewóz osób
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT - prawo jazdy kat. C+E,

MIÊDZYN.
KIEROWCA KAT. �C+E� TRANSPORT

KRAJOWY - mile widziany sta¿ pracy
MECHANIK  BLACHARZ SZCZEPANEK - wykszta³cenie zawodowe
SAMOCHODOWY   kierunkowe

- mile widziane uprawnienia
  mistrza

KIEROWCA KAT. �C� WOJEWÓDZTWO - wykszta³cenie zawodowe
OPOLSKIE
I �L¥SKIE - niekaralno�æ

OPERATOR CI¥GNIKA KALINÓW - prawo jazdy kat. T
- WG ZLECEÑ - mile widziane

  do�wiadczenie
MALARZ BUDOWLANY WG ZLECEÑ - wykszta³cenie zawodowe

- sta¿ pracy mile widziany
ROBOTNIK BUD. STRZELCE OP.
KONFEKCJONER STANISZCZE MA£E - min. zawodowe
OPAKOWAÑ
OPERATOR
£ADOWARKI ZDZIESZOWICE - uprawnienia
MONTER WI¥ZEK DYLAKI,

KRAPKOWICE
MECHANIK MASZYN STRZELCE OP. - do�wiadczenie
I URZ¥DZEÑ   w hydraulice si³owej
MAGAZYNIER OLSZOWA - uprawnienia na wózki

  wid³owe
- prawo jazdy kat. B

INSTALATOR WODNO-
KANALIZACYJNY STRZELCE OP. - mile widziane uprawnienia

+ OKOLICE   spawacza elektrycznego
- do�wiadczenie

PILARZ- DRWAL £¥KI KOZIELSKIE,
ZDZIESZOWICE - uprawnienia pilarza

KOSMETYCZKA LE�NICA - wykszta³cenie �rednie
FRYZJER ZAWADZKIE - wykszta³cenie min.

  zawodowe
- mile widziane kursy

STOLARZ KAD£UB - wykszta³cenie zawodowe
- prawo jazdy kat. B

PUP nie prowadzi jeszcze naboru
pracowników do firmy Kronospan

Zarz¹d Izby Rolniczej w Opolu
informuje:

1. W dniu 27 grudnia 2007 r.  Rada
Ministrów przyjê³a rozporz¹dzenie
zapewniaj¹ce dop³aty z bud¿etu pañ-
stwa do utylizacji pad³ych zwierz¹t.

2. Od tej daty ARiMR mog³a przy-
st¹piæ do zbierania ofert od firm za-
mierzaj¹cych �wiadczyæ takie us³ugi i
zawieraæ z nimi umowy.

3. Zak³ady utylizacyjne do dnia 11
stycznia 2008  r. maj¹ przedstawiæ

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
W SPRAWIE DOP£AT DO ZBIÓRKI

PAD£YCH ZWIERZ¥T

ceny za wykonywane us³ugi. Po tym
terminie ARiMR zawrze umowy z
tymi zak³adami przetwórczymi lub
spalarniami, które zobowi¹¿¹ siê
do zastosowania najni¿szych cen za
wykonanie powy¿szych us³ug.

4. Istotna informacja dla rolników jest
taka, ¿e ARiMR bêdzie dop³acaæ
do utylizacji pad³ych zwierz¹t z bu-
d¿etu krajowego, a kwota pomocy
bêdzie przyznawana od dnia 1 stycz-
nia 2008 r.

   W zwi¹zku z tym, i¿ dopiero po

dniu 11 stycznia 2008 r. ARiMR bê-
dzie dysponowa³a informacjami, któ-
re zak³ady utylizacyjne bêd¹ prowa-
dziæ zbiórkê pad³ych zwierz¹t nieod-
p³atnie, Zarz¹d Izby Rolniczej w
Opolu apeluje do wszystkich rolni-
ków, aby do czasu zawarcia umów
przez ARiMR z wybranymi zak³ada-
mi utylizacyjnymi, poszukiwali takie
firmy, które czekaj¹c na decyzjê
ARiMR wykonuj¹ us³ugi utylizacji
pad³ych zwierz¹t bez pobierania op³at
od rolników.

Prezes Izby Rolniczej w Opolu
mgr Herbert Czaja

Jak w poprzednich latach, i w tym
roku mo¿esz nie oddawaæ fiskusowi
ca³ego nale¿nego podatku za poprzed-
ni rok: wystarczy, ¿e przeka¿esz 1%
na jedn¹ z organizacji po¿ytku publicz-
nego. Jak j¹ wybraæ? Wystarczy do-
trzeæ do listy tych organizacji: ka¿da
z nich musi byæ wpisana w Krajowym
Rejestrze S¹dowym. A my, chc¹c Pañ-
stwu maksymalnie u³atwiæ zadanie po-
dajemy listê dzia³aj¹cych na terenie
powiatu strzeleckiego, nazwê organi-
zacji czy stowarzyszenia poprzedza
numer pod jakim organizacja jest za-
rejestrowana w rejestrach s¹dowych
KRS:

Nazwa i adresNr KRS

0000025552 AUTONOMICZNA SEKCJA PI£KI RÊCZNEJ
�ZAWADZKIE�  Opolska 25  m. 8,   47-120 Zawadzkie

0000025826 KLUB TENISA STO£OWEGO MOKSIR
ZAWADZKIE  Opolska 25  m. 25,   46-059 Zawadzkie

0000035716 STOWARZYSZENIE SPORTOWE KLUB SPORTOWY
�STAL� ZAWADZKIE Opolska 23,   47-120 Zawadzkie

0000038707 OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA  Le�na 6B,
47-110 Kolonowskie

0000047412 GMINNE ZRZESZENIE �LUDOWE ZESPO£Y
SPORTOWE� S³awiêcicka 19,   47-143 Ujazd

0000053392 LUDOWY KLUB SPORTOWY �TÊCZA�
Szkolna 6,   47-161 Szymiszów

0000057026 GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPO£Y
SPORTOWE W ZAWADZKIEM Z SIEDZIB¥ W KIELCZY
Krótka 7,   47-126 Kielcza

0000094435 KLUB SPORTOWY �UNIA� KOLONOWSKIE
Ks. Czerwionki 2 B,   47-110 Kolonowskie

0000106693 LUDOWY ZESPÓ£ SPORTOWY
W STANISZCZACH WIELKICH  Le�na 14,
47-113 Kolonowskie 3

0000113477 STOWARZYSZENIE POMOCY WZAJEMNEJ �BARKA�
Krakowska 16, 47-100 Strzelce Opolskie

0000216692 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
IM. �W. JANA DE LA SALLE Czarna 2, 46-059 Zawadzkie

0000223251 STOWARZYSZENIE �ALFA I OMEGA�
Krakowska 55  m. 5, 47-100 Strzelce Opolskie

0000254998 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM
NIEPE£NOSPRAWNYM �SIEDLISKO�
Czarna 2, 47-120 Zawadzkie

0000258236 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ SZKO£Y
W ¯ÊDOWICACH Strzelecka 35, 47-120 Zawadzkie

0000047662 �L¥SKIE STOWARZYSZENIE SAMORZ¥DOWE,
LE�NICA 1-go Maja 9, 47-150 Le�nica

0000256245 STOWARZYSZENIE �SPARTANIN�,
ul. Wawrzyñca �wierzego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

0000286552 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ MISJI
FRANCISZKAÑSKICH IM. O. DOMINIKA KIESCHA
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra �w. Anny

Podziel siê podatkiem

* podatnicy podatku dochodowego
od osób fizycznych,

* podatnicy opodatkowani rycza³-
tem od przychodów ewidencjo-
nowanych,

* podatnicy prowadz¹cy jednooso-
bow¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ i
korzystaj¹cy z liniowej, 19-pro-
centowej stawki podatku.

Jak przekazaæ 1% podatku orga-
nizacji po¿ytku publicznego?
1. Wybraæ organizacjê po¿ytku
publicznego, której chcemy prze-
kazaæ 1%.

Organizacje te znajdziemy na li-
�cie publikowanej przez Ministra
Sprawiedliwo�ci w Dzienniku Urzê-
dowym Monitor Polski. Lista jest pu-
blikowana co roku (do 31 grudnia). Na
li�cie znajduj¹ siê organizacje, które
mia³y status organizacji po¿ytku pu-
blicznego na dzieñ 30 listopada roku
podatkowego (czyli na 30 listopada
2007 roku) i które maj¹ prawo otrzy-
mywaæ 1% (tzn. nie prowadz¹ dzia-
³alno�ci gospodarczej polegaj¹cej na
wytwarzaniu wyrobów przemys³u
elektronicznego, paliwowego, tyto-
niowego, spirytusowego, winiarskie-
go, piwowarskiego, a tak¿e pozosta-
³ych wyrobów alkoholowych o zawar-
to�ci alkoholu powy¿ej 1,5%, oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo
z udzia³em tych metali, lub handlu
tymi wyrobami).

Do tej pory to podatnik mia³ obo-
wi¹zek sprawdziæ, czy organizacja,
której chce przekazaæ 1% nie prowa-

Kto mo¿e
przekazaæ

1% podatku
organizacjom?

dzi takiej dzia³alno�ci. Teraz zrobi to
za niego Minister Sprawiedliwo�ci.

2. Wype³niæ odpowiedni¹ rubrykê
w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)

Po wyliczeniu, ile podatku bêdzie-
my mieli do zap³acenia w tym roku,
w ostatnich rubrykach zeznania po-
datkowego wpisujemy nazwê i numer
pod jakim widnieje w Krajowym Re-
jestrze S¹dowym organizacja, której
chce przekazaæ 1 % nale¿nego podat-
ku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
Numer ten znajdziemy m.in. na li�cie
publikowanej przez Ministra Spra-
wiedliwo�ci.

Wpisujemy tak¿e kwotê, któr¹
chcemy przekazaæ dla OPP, nie mo¿e
ona jednak przekraczaæ 1 % podatku
nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznania
podatkowego, po zaokr¹gleniu do pe³-
nych dziesi¹tek groszy w dó³ (art.45
ust.5c ustawy o pdpf).
Podatnik w sk³adanym przez siebie
zeznaniu podatkowym mo¿e podaæ
dodatkowe informacje, które w jego

ocenie mog¹ mieæ wp³yw na rozdy-
sponowanie przez organizacjê po¿yt-
ku publicznego pieniêdzy z 1% (np.
wskazaæ na konkretny cel); informa-
cjê tê mo¿e zamie�ciæ w rubryce �Inne
informacje, w tym u³atwiaj¹ce kontakt
z podatnikiem� (poz. 135 � PIT-28,
poz. 311 � PIT-36, poz. 107 �PIT-
36L, poz. 123 � PIT-37, poz. 59 �
PIT-38). Informacje te zostan¹ prze-
s³ane organizacji po¿ytku publiczne-
go jako uszczegó³owienie przekaza-
nych kwot.

3. Pieni¹dze - 1% podatku nale¿-
nego - na konto wybranej organi-
zacji przeka¿e urz¹d skarbowy w
terminie do 3 miesiêcy.

Z wyliczonej kwoty potr¹cone
zostan¹ koszty przelewu.

Podatnik nie mo¿e podzieliæ swo-
jego 1% miêdzy kilka organizacji.

1% mo¿na przekazaæ tylko w ze-
znaniach podatkowych z³o¿onych w
terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Og³oszenie !!!

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich przyjmuje do 15 lutego2008r.
wnioski bezrobotnych ubiegaj¹cych siê o przyznanie jednorazowych �rod-
ków na podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej, jak i wnioski pracodawców ubie-
gaj¹cych siê o przyznanie refundacji na wyposa¿enie lub doposa¿enie stano-
wiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ
w pokoju nr 11 Powiatowego Urzêdu Pracy w Strzelcach Opolskich

tel. 077 4621817, 077 4621800


